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Knap hoe sommige verse ingrediënten 
tegenwoordig jaarrond beschikbaar zijn. 
Het lijkt vanzelfsprekend dat we lamsvlees 
zorgeloos op ons boodschappenlijstje 
kunnen zetten. Nochtans was de aanvoer 
vroeger cyclisch gebonden aan de wetten 
van de natuur. Door anders en slimmer te 
kweken, is lamsvlees zonder kwaliteitsverlies 
een jaarrondproduct geworden. Dankzij 
innoverende en vooral duurzame technieken 
zijn vandaag bijvoorbeeld ook inlandse 
tomaten en aardbeien heel het jaar door 
beschikbaar, inclusief  volle en genuanceerde 
smaken die zich perfect kunnen meten met 
seizoenstomaten en -aardbeien. 

Smakenrijkdom 
Veel chefs die vroeger omwille van 
smaakzekerheid slechts tijdens de zomer 
tomaten als seizoenproduct wilden 
gebruiken, werken nu heel het jaar in de 
keuken met jaarrondtomaten. Pionier in 
dit genre is het tuinbouwbedrijf  Stoffels 
Tomaten in Rijkevorsel. Al 25 jaar spitst dit 
bedrijf  zich toe op de cultuur van tomaten 
met een hoge culinaire meerwaarde die 

elke dag van het jaar beschikbaar zijn. 
Inzet die resulteerde in een repertoire 
aan hoogwaardige tomatenvariëteiten 
die hun afzet vinden in meer dan 15 
Europese landen. Van Noorwegen tot zelfs 
mediterraan Europa. In ons land werken 
gevestigde waarden zoals Nick Bril, Filip 
Claeys en Christophe Hardiquest graag met 
Stoffels-variëteiten.

Ook opkomende talenten zoals Peter 
Vangenechten (La Belle) en Pieter Coomans 
(Wingerd) wachten niet op de zomer om 
met tomaten aan de slag te gaan. Die laatste 
creëert zelfs gerechten met diverse Stoffels-
tomaten die zijn kaart aparte eigenheid 
hebben gegeven. Coomans: “Ik werk zoals 
de meeste chefs bij voorkeur met lokale 
producten en deze tomaten worden op een 
kwartier rijden van mijn zaak geplukt.” 
Een twinkeling in zijn ogen verraadt dat de 
voornaamste reden om ermee te werken 
ergens anders ligt. “Ze zijn ten opzichte 
van veel andere tomaten heel het jaar vol 
van smaak. Sommige zijn zeer zoet, andere 
hebben een fijne zuurzoete balans en dan 

Lokale, smaakvolle jaarrondproducten 
zoals tomaten en aardbeien zijn een zegen 
voor onze keukens. Altijd voorradig zorgen 
ze onafhankelijk van grillige seizoenen 
elke dag voor inspiratie en plezier. Zo’n 
voortdurende beschikbaarheid vereist 
uiteraard toewijding. We spraken met 
twee mensen die hun hart en ziel in hun 
terroir steken. 

tekst Willem Asaert foto’s Frank Croes recepten Pieter Coomans
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zijn er nog soorten die rijk zijn aan umami 
of  een sprankelende textuur hebben zoals 
de Toma’Dor. De Toma’Gusto is dan weer 
een smaaktomaat die ook gesneden zijn beet 
mooi behoudt en die met zijn symmetrische 
structuur visueel sterk presenteert. Zelfs 
gepeld en gesneden blijven de sappige 
zaadjes mooi vast zitten. Ideaal voor een 
tomatencarpaccio of  salade.”  

Eigen terroir 
Petra Veldman, echtgenote van stichter 
Paul Stoffels, begint net niet als een tomaat 
te blozen wanneer we haar confronteren 
met die lovende commentaren. “Zo’n 
reacties werken aanmoedigend. Want heel 
het jaar door smaakvolle tomaten kweken 
vergt 24/7 aandacht, veel middelen en 
een duurzame, klimaat-neutrale aanpak. 
Vandaar dat we inzetten op de principes van 
circulaire economie, waarbij we zelf  instaan 
voor zowel de noodzakelijke beregening 
als de energiebevoorrading van de serres. 
Alleen op die manier kan je een smaakvol, 
rendabel én duurzaam product neerzetten.” 
De serretomaten worden met biologische 
bestrijdingsmiddelen beschermd en moet 
men daarom voor consumptie niet eens 
wassen. Dat aspect verklaart uiteraard nog 
niet hun uitzonderlijk smaakprofiel.  

“Niet het aantal uren zonlicht of  het seizoen 
bepaalt in hoofdzaak smaak of  beet van 
een tomaat,” aldus Petra Veldman. Dat 
klinkt mogelijk vreemd of  ontmoedigend 
voor mensen die zelf  thuis tomaten 
kweken. “Genetica, teeltwijze en gebruikte 
bodem bepalen voor maar liefst 70% de 
smaakkarakteristieken van een tomaat.  
Tomatenplanten die veel energie geven aan 
het produceren van veel vruchten, leveren 
doorgaans tomaten met weinig smaak 
op. We zoeken naar minder productieve, 
maar wel smaakvolle rassen.” Verder 

heeft de ondergrond een cruciale impact 
op de smaakkwaliteit. “We telen in een 
organische bodem, in potgrond op basis 
van kokossubstraat. Dat is een restproduct 
van kokosteelt met een natuurlijk bioleven 
van schimmels en bacteriën. Zo maken we 
onze eigen terroir waarbij zinvolle insecten 
de rol van de spuitbus met chemische 
beschermingsmiddelen overnemen. Al 
die aspecten dragen bij tot de eigenheid 
van onze tomaten. We kiezen daarbij voor 
een mix van traditionele en innoverende 
technieken.” Opmerkelijk is tot slot de 
bevoorrading die rechtsreeks gebeurt en 
niet via de traditionele veiling verloopt. “Zo 
houden we het principe van korte keten 
strak in de hand en wat we dagelijks oogsten, 
ligt daags nadien in de winkel.”  

Succes in Hongkong 
Eenzelfde vorm van nieuwe 
ambachtelijkheid met focus op authenticiteit 
en duurzaamheid kenmerkt de aanpak 
van Jan Jansen in Meerle. Hij is als vierde 
generatie actief  en een van de weinigen die 
zich met succes toelegt op jaarrondproductie 
van smaakvolle aardbeien. “Zo’n aanpak 
vergt zware investeringen en veel extra 
drive om er dagelijks mee bezig te zijn, 
terwijl veel andere producenten voor een 
kort seizoen kiezen,” aldus Jansen. “In 
de aardbeienkweek is het aanbod aan 
variëteiten minder uitgebreid dan in de 
tomatenkweek. Rassen die onder LED-
verlichting goede resultaten opleveren, zijn 
eerder beperkt.” Bekende variëteiten zoals 
Elsanta en Sensation geven bijvoorbeeld 
in de winter geen goede resultaten en 
daarom teelt Jansen in die periode enkel de 
Sonatavariëteit.  

“We werken met een veensubstraat als 
potgrondmengsel, hanteren biologische 
bestrijdingsmiddelen en volgen het 
gedachtegoed van circulaire economie.” 
Zijn smaakvolle aardbeien komen via de 
Coöperatie van Hoogstraten in de handel 
en zijn via een unieke code traceerbaar. 
“Het zijn meestal dezelfde groothandelaars 

die onze aardbeien aankopen en daarvoor 
graag iets meer betalen. Net zoals een aantal 
exporteurs die daarvoor tot in Hongkong 
klanten hebben.” Of  hoe smaakvolle 
tomaten en aardbeien niet alleen elke dag 
van het jaar beschikbaar zijn, maar eveneens 
door hun opmerkelijke kwaliteit tot ver in 
het buitenland succesvol zijn.

“Genetica, teeltwijze 
en bodem bepalen 
voor 70% de smaak-
karakteristieken van 
een tomaat.”

“Onze aardbeien  
worden verkocht tot  
in Hongkong.” 
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selder, fijngesneden 
Toma’Rito, gehalveerd 
Toma’Gusto, fijngesneden 
sjalot, fijngesneden 
komkommer, gepeld en 
fijngesneden 
look, fijngesneden 
basilicum, fijngesneden 
zout  
suiker 
worcestershire sauce 
tabasco

Toma’Rito  
look fijngesneden 
Toma’Gusto fijngesneden 
witte balsamico 
oud wit brood zonder 
korst, fijngesneden 
zout 
suiker 
olijfolie

kalamata-olijven ontpit in  
4 gesneden 
olijfolie 
rozemarijn

Toma’Gusto

look, fijngesneden 
koolzaadolie 
olijfolie 
zout

basilicum

1/2 stengel
3/4 kg
1/4 kg

1
1/4

1 teentje
20 g

2 snufjes
snufje

1 el
4 druppel

250 g
2 teentjes

3
2 el

3 sneden

snufje
snufje

50 g

50 ml
1 takje

4

5 teentjes
50 g
50 g

snufje

8 blaadjes

Gevulde tomaat met 
tomatenextracten   

Maak twee dagen voor het serveren het 
tomatenextract. Meng daarvoor alle 
ingrediënten en laat 6 uur marineren in 
de koelkast. Mix nadien alles fijn. 

Plooi een neteldoek dubbel. Leg die in 
een vergiet en stort daarin het mengsel. 
Vang het vocht op en laat 24 uur 
uitlekken in de koelkast. 

Maak daags nadien de vulling. Meng 
daarvoor de Toma’Rito met een snufje 
zout en suiker, besprenkel met olijfolie 
en zet 20 min in de oven op 180°C. Mix 
fijn en passeer door een fijne zeef. 

Stoof de look en Toma’Gusto op een laag 
vuur tot het geheel zacht is. Meng van 
het vuur de overige ingrediënten tot een 
pulp en doe het geheel in een spuitzak 
en leg koud. Meng de olijven met de 
olijfolie en de rozemarijn. 

Pel de 4 Toma’Gusto en laat het kroontje 
intact. Snijd de onderkant recht en haal 
de binnenkant langs onder leeg met een 
parisiennelepel. Trek de tomaat samen 
met het extract vacuüm. Laat 24 uur 
marineren in de koelkast.

Stoof voor de lookolie de look en het 
zout aan in koolzaadolie tot de look 
begint te frituren. Blus met de olijfolie. 

Vul de dag zelf de 4 Toma’Gusto met een 
laagje fijngesneden basilicum, daarna 
met een laagje met de tomatenvulling, 
gevolgd door een laagje gemarineerde 
olijven. Herhaal. 

Borstel om te serveren de tomaat met de 
lookolie, zet deze recht in een diep bord 
en overgiet aan tafel met het ijskoude 
extract. 

voor 4 personen 

VOOR HET TOMATENEXTRACT 

VOOR DE TOMATENVULLING 

VOOR DE GEMARINEERDE OLIJVEN 

VOOR DE TOMATEN

VOOR DE LOOKOLIE
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heekfilets van elk 70 g 
bronzen venkel 

Toma’Gusto 
koolzaadolie 
ponzu 
harissa 
kimchivocht

bussel lente-ui 
koolzaadolie

olijfolie 
ajuin, fijngesneden 
selder, fijngesneden 
wortel, fijngesneden 
prei, fijngesneden 
limoengras, fijngesneden 
langoustinekoppen (of 
garnaalkoppen) 
klein blikje 
tomatenconcentraat 
cognac 
witte wijn 
kippenbouillon 
basilicum, fijngesneden 
dragon, fijngesneden 
koriander, fijngesneden 
room 
citroensap 
peper & zout naar smaak

4
takjes

2
125 g

50 ml
1 el 

1/4 el

1
150 ml

1/2
1/2 stengel

1/2 
1/2

1/2 stengel
250 g

1

scheutje
25 ml

500 ml
2 takjes
2 takjes
2 takjes

50 ml

INGELEGDE 
TOMAAT, HEEK & 

LANGOUSTINEJUS   
Snijd de bovenkant en onderkant van de 
tomaten en halveer ze tot twee dezelfde 
helften. Gaar ze 40 min in de oven op 
100°C. Draai ze halverwege om. 

Mix koolzaadolie, ponzu, harissa en 
kimchi. Leg de tomaten naast elkaar in 
een diepe schaal en overgiet met het 
mengsel. Zorg dat de tomaten onder 
staan. Laat 24 uur marineren. 

Mix de lente-ui samen met de 
koolzaadolie en zeef door een neteldoek. 

Stoof voor de langoustinejus alle 
groenten aan in een scheut olijfolie tot 
ze glazig zijn. Voeg de koppen toe en 
het tomatenconcentraat, laat het geheel 
even sudderen. Blus met een scheut 
cognac en witte wijn. Laat de alcohol 
uitdampen. Voeg de kippenbouillon 
en kruiden toe, breng aan de kook en 
passeer door een fijne zeef na 30 min 
koken. 

Reduceer de jus tot 1/3, voeg de room 
toe en reduceer tot de helft. Werk af met 
citroensap, peper en zout naar smaak. 

Verwarm voor het serveren de jus en 
roer de olie eronder zodat je een geschift 
effect bekomt, bak de heek kort aan in 
boter en kruid af. Leg de tomaat in het 
bord, doe er de jus rond, plaats de heek 
erop en werk af met een takje bronzen 
venkel.

voor 4 personen 

VOOR LENTE-UI-OLIE  

VOOR LANGOUSTINEJUS 

VOOR DE TOMAAT
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gepelde Toma’Dor (met 
steeltje) 
water 
suiker 
peperbolletjes 
steranijs 
kaneelstok 
basilicum

water 
suiker 
rode kerstomaat 
(Toma’Chef) 

water 
suiker 
gele kerstomaat 
(Toma’Chef) 
citroenverbena

water 
suiker 
groene kerstomaat 
(Toma’Chef) 
basilicum

4

250 g
250 g

10
2
1

20 blaadjes

125 ml
50 g

250 g

125 ml
50 g

250 g

handvol

125 ml
50 g

250 g

handvol

Sorbet van tomaten  
met aardbeien 

Breng alle ingrediënten voor de 
gepocheerde tomaat aan de kook, 
uitgezonderd de tomaten zelf. Laat het 
geheel 15 min trekken. Zeef en breng 
opnieuw aan de kook. Haal van het vuur 
en voeg de tomaten erbij. Laat afkoelen. 

Breng voor de 3 sorbets water en suiker 
aan de kook, voeg eventueel de kruiden 
toe (naargelang welke sorbet), laat 15 min 
trekken, zeef en mix fijn met de tomaten. 
Passeer en draai af in ijsmachine, of laat 
in de vriezer opstijven en roer het geheel 
aan ijskristallen af en toe met een garde 
los. 

Mix voor de vinaigrette de olie met 
de Thaise basilicum en zeef door een 
neteldoek. Maak een siroop van water 
en suiker, giet de kokende massa op de 
venkel en laat 24 uur trekken. Zeef door 
een neteldoek. Meng deze twee zodat ze 
gaan schiften 

Snijd voor het serveren de aardbeien in 
fijne tartaar. Leg hierop 3 bollen sorbet 
en gepocheerde tomaat, werk aan tafel 
af met de vinaigrette. 

voor 4 personen 

VOOR DE TWEEDE SORBET 

VOOR DE DERDE SORBET 

VOOR DE EERSTE SORBET 

VOOR DE GEPOCHEERDE TOMAAT 


